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SERVEI DE REHABILITACIÓ
Prestadors d’un sistema sanitari públic de qualitat.
Amb tu des del primer moment.

Juliol 2017

QUÈ OFERIM?
TRACTAMENTS

La rehabilitació és una disciplina molt àmplia que avalua
i tracta les disfuncions i la discapacitat per minimitzar la
minusvàlua que es deriva de patologies molt diverses.

L’àmbit d’actuació de la Medicina Física i Rehabilitació comprèn
l’orientació diagnòstica i terapèutica, així com la valoració funcional
i de la discapacitat en qualsevol patologia en tot el continuum
assistencial, des de l’atenció aguda, a l’ambulatòria, sociosanitària
o domiciliària. Inclou també la coordinació amb altres professionals
sanitaris, socials, de l’àmbit educatiu i/o laboral.

El darrer Informe mundial sobre discapacitat de l’OMS (2011),
ratificat pel M. I. Govern d’ Andorra, defineix la rehabilitació
com “Un conjunt de mesures que ajuden a les persones que
tenen o probablement tindran una discapacitat a aconseguir
i mantenir el funcionament òptim en interacció amb el seu
ambient”. El mateix document fa èmfasi en la importància
que les activitats que s’ engloben en la rehabilitació es
realitzin per un equip multidisciplinari coordinat pel metge
especialista en Rehabilitació i Medicina Física.
En les recomanacions finals del document pel que fa a la
rehabilitació s’incideix en què “És necessari elaborar o
revisar plans nacionals de rehabilitació, de conformitat amb
l’anàlisi de situació, per a millorar al màxim el funcionament
dins de la població de forma financerament sostenible.”

ACTIVITAT

SERVEI DE
REHABILITACIÓ

El Servei de Rehabilitació disposa d’un equip interdisciplinar
amb el pacient al centre de l’atenció.

Medicina Física i Rehabilitació
Consultes externes
Interconsulta hospitalària
Ingressos hospitalaris
Consulta al Centre Sociosanitari El Cedre
Consulta a centres especialitzats (Escola
Especialitzada Nostra Sra. de Meritxell)
Consulta a Atenció primària (Pas de la casa)
Consulta domiciliària
Unitats multidisciplinars
Fisioteràpia
Teràpia ocupacional
Logopèdia
Col·laboració amb neuropsicologia
Programes educatius de la salut
Unitat del Dolor
Unitat de Desenvolupament Infantil
multidisciplinària (amb el Servei de Pediatria
i Neonatologia)

EQUIP DE
PROFESSIONALS
Cap del Servei: Dra. Mercè Avellanet, Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació
Servei de Rehabilitació HNSM

FISIOTERAPEUTA

Centre CSS El Cedre

METGE ESPECIALISTA EN MEDICINA
FÍSICA I REHABILITACIÓ

David Almeyda
Oriol Domingo
Laura Loro
Sònia Núñez
Darío X. Pérez
Lourdes Ribera
Lidia Rodrigo
Anna Serch
Joel Torra

FISIOTERAPEUTA

Dra. Mercè Avellanet
Dra. Anna Boada
Dra. Iolanda López
Dr. Jean-Claude Perrot

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Maria Pia Almirón

LOGOPEDA
Meritxell Ros

Pas de la Casa

AUXILIAR INFERMERIA

FISIOTERAPEUTA

Nàdia Álvarez
Carme Ballester

Cèlia Loro

Gemma Castellarnau
Marc Moya

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Natàlia López

LOGOPEDA
Laia Plamitjavila

NEUROPSICÒLOGA
Sandra Navarro

PROCEDIMENTS, PROVES DIAGNÒSTIQUES
I PROGRAMES EDUCATIUS EDUCACIONALS
FISIOTERÀPIA

FACULTATIU ESPECIALISTA

Cinesiteràpia i reeducació funcional

Avaluacions del menyscabament, discapacitat i minusvàlua

Hidroteràpia – Rehabilitació en piscina

NEUROREHABILITACIÓ
Lesions de sistema nerviós central i perifèric
Lesió medul·lar
Dany cerebral adquirit
Rehabilitació infantil
Rehabilitació vestibular
Teràpia de la espasticitat
Neuromodulació del tibial posterior
Indicació i avaluació d’adaptacions i/o ajudes tècniques
personals i/o domiciliàries
Prescripció i avaluació de pròtesis i ortesis
Avaluació instrumentada de la marxa

Termoteràpia
Electroteràpia
Neurorehabilitació: Teràpia del mirall, neuromodulació
amb feedback, etc
Fisioteràpia cardiorespiratòria
Teràpies manuals (neurodinàmiques, fibrolisi, miofascial,
tècniques cranio-caudals...)
Entrenament amb dinamòmetre isocinètic
Rehabilitació del pacient amb amputacions
Fisioteràpia pediàtrica i estimulació precoç
Reeducació del terra pèlvic
Drenatges limfàtics
Reeducació vestibular i propioceptiva
Tècniques de relaxació
Educació per la fisiologia del dolor
Escola d’Esquena

TERÀPIA OCUPACIONAL
Entrenament en les Activitats de la Vida Diària
Estimulació i reeducació cognitiva
Rehabilitació especialitzada de lesions de la mà
Valoració, disseny i confecció de fèrules ortèsiques pel
membre superior i inferior (adults i infantil)
Escola d’Esquena
Neurorehabilitació: Teràpia del mirall, neuromodulació amb
feedback, etc...
Valoració ergonòmica

LOGOPÈDIA
Alteracions sensorials perceptives, cognitives i específiques
de la patologia de la comunicació humana. Avaluació i
tractament. (adults i infantil)
Alteracions de la deglució
Estimulació i reeducació cognitiva

PATOLOGIA MUSCOLO-ESQUELÈTICA
Avaluació amb dinamòmetre isocinètic
Reintroducció a l’activitat esportiva i/o laboral
Rehabilitació infantil
Rehabilitació especialitzada de lesions de la mà
Valoració dinamomètrica en la mà
Rehabilitació de les lesions per sobreús dels músics
Rehabilitació d’amputats i patologia vascular perifèrica
Prescripció i avaluació de pròtesis i ortesis
Rehabilitació de l’articulació temporomandibular
Realització d’embenats funcionals i Tapping neuromuscular
Avaluació musculoesquelètica per Ecografia
Ergometria amb consum de gasos
Indicació i avaluació d’adaptacions i/o ajudes tècniques
personals i/o domiciliàries
Escola d’Esquena
CARDIORESPIRATORI
Rehabilitació cardiorespiratòria
Test de 6 minuts marxa amb control de pulsioximetria
Ergometria amb consum de gasos
INTERVENCIONISME
Infiltració intra o periarticular
Infiltració de Toxina Botulínica (espasticitat, paràlisi facial,
migranya, altres...)
Infiltracions de col·lagen per a tractament del dolor
Infiltració de punts miofacials i punció seca
Infiltració de PRP (Plasma Ric en Plaquetes)
Ecografia com a guia per a procediments intervencionistes
Ones de xoc
Bloquejos anestèsics
ALTRES
Rehabilitació del terra pèlvic: incontinències urinària i
disfunció intestinal
Rehabilitació dels limfedemes: Teràpia física descongestiva
complexa
Rehabilitació de la senilitat: pèrdua de l’autonomia
Clínica del Dolor
Unitat de cures pal·liatives: rehabilitació del pacient
oncològic

ACTIVITAT
REHABILITACIÓ 2016
HNSM
ACTIVITAT MÈDICA · 4.314
PRIMERES VISITES · 765
HOSPITALITZATS · 405
SESSIONS · 11.079
NOMBRE DE PERSONES ATESES · 904

PAS DE LA CASA
ACTIVITAT MÈDICA · 252
PRIMERES VISITES · 117
SESSIONS · 1.302
NOMBRE DE PERSONES ATESES · 119

CSS EL CEDRE
VISITES · 195

ON ENS
TROBAREU?
HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL
PLANTA -1
de dilluns a divendres de les 08.00 h a les 21.00 h

871 009

C. DELS ESCALLS, S/N · AD700 ESCALDES-ENGORDANY
PRINCIPAT D’ANDORRA
T. +376 871 200
Més informació: saas@saas.ad

CONVENI
INSTITUT GUTTMAN
Es col·labora amb tractaments de neurorehabilitació amb
l’Institut Guttman en casos específics.

CONVENI
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
En virtut del conveni amb l’Hospital Sant Joan de Déu, la Unitat
de Desenvolupament Infantil (UDI) té la possibilitat de derivar
pacients d’alta complexitat a unitats especialitzades.

CONVENI
HOSPITAL DE PURPAN
CENTRE HOSPITALARI
UNIVERSITARI DE TOLOSA
El Servei de Rehabilitació col·labora amb l’Hospital de Purpan
en la possibilitat de valoració de la marxa en un laboratori de
biomecànica per a adults. La UDI col·labora amb el Servei de
Traumatologia infantil de l’Hospital de Purpan derivant pacients
al laboratori d’anàlisi de la marxa tributaris de cirurgia multinivell.

